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La 11.0g.2017 am receptionat pentru rdspuns intrebdrile formulate de

reprezentantul Ziarului de Garda, dl Victor Moqneagu pe care la consider

tenden{ioase care un sigur scop, da a expune publicului o investigalie la

comandd. intrebdrile formulate nu vin sa clarifice un subiect anume, dar sunt

atacat eu gi activitatea mea pe care se incearcd tendentios de a o concerta cu

cineva.

chiar si aga sunt impus de srtuatie de a aduce claritate pe marglnea unor

subiecte care md vizeaza-

1. Referitor la "trecutul dvs. destul de controversat".

Acuzatiile dlui Voronin V. in privinta mea au fost larg expuse in presd,

inclusrv in Ziarul de Gard5. Dosarul penal la care a fdcut trimitere presa, in

luna iunie 2008, a fost incetat prin sentinta Judecdtoriei sec. Buiucani'

dosar penal nr. 1-16/10 din 06 iulie 2010, clevenitd definitivd si irevocabild

la 21.07 .2010 (copia se anexd). Referitor la relatia cu dl V. Platon declar

, c#nu il cunosc gi nu am si nu am avut nici o legdtura vreodatd. Aceastd

informafie a fost fdra un Suport probatorri gi ulterior aceasta a fost stearsd

de autor.

2. Sunt asociat unic si administrator al sRL EXPERTLAB sr respectiv,

activitatea organizatiei este realizatd de mine, inclusiv in partea ce se

refera la proiectul de reutilare a Mini Hidrocentralei Electrice Brdnzenii

Noii. Contractul de locatiune a construcliei hidrotehnice a fost incheiat cu

avizul gi acordul ministrului mediului in acea perioadd (copra acordului se

anexeazd), Proiectul se realizeaza din surse financiare proprii ale

companiei si asociatului, La aceastd etapa de realizare a proiectul detinem

actele necesare reutilirii tehnologice'

3 Nu cunosc nici un inscris pertinent si admisibil care ar confirma decesul

pegtilor, cantitatea acestora si legiitura cauzall intre reutilarea tehnologicd

gi decesul pesteluri. Cunosc foarte mulli oameni care sunt multumi{i de

realizarqa acestui Proiect.
4. ln luna iulie curent nu am desehis "firma "hidroenergie ConS"'

5. Reutilarea tehnologicd a MFlE nu va avea consecin{e asupra facturilor de

mediu, deoarece proiectul iqi propune schimbarea. utilajului cu unul

modern produs de un producdtor european'

6. in partea ce tine de reprezentarea intereselor unor organizatii in cadrul

. licitatiilor organizare de BEM, Vd comunic cd licitaliile au fost anulate,

anexat Vd remit doc confirmative in acest sens'

Ruslan Berlinschi


